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GELLIR TEILWRO POB CWRS I FOD YN 
BERTHNASOL I’CH SEFYDLIAD AC I 
WEDDU EICH ANGHENION.

Mae ProMo-Cymru yn elusen gofrestredig a menter gymdeithasol sydd 
wedi esblygu, datblygu ac amrywio dros y 30 mlynedd diwethaf, gan 
gadw’n � yddlon at ein hegwyddorion o weithio mewn cydweithrediad.

Ein bwriad ydy ‘rhoi grym i bobl a chymunedau i greu newid positif’. 

Yn ogystal â’n gallu technegol a’n profi ad helaeth, rydym yn credu ein bod 
yn cynnig rhywbeth unigryw yn y � ordd rydym yn ymdrin â’n prosiectau; 
� ordd unigryw a sensitif o gysylltu. Rydym yn gweithio mewn � ordd 
gydweithredol i sicrhau bod y sgiliau mwyaf perthnasol yn cael ei roi i’ch 
prosiect.

Mae ein sta�  yn weithwyr ieuenctid cymwysedig yn ogystal â meddu 
cymhwyster PTTLS (Paratoi i Addysgu yn y Sector Dysgu Gydol Oes). 
Mae hyn yn cynnig dealltwriaeth unigryw o sut i gysylltu orau â phobl, eu 
helpu i deimlo’n fwy cy� yrddus a hyderus, yn ogystal â gweithio gyda nhw i 
fwynhau’r broses a dysgu drwy gyfranogiad gweithgar.
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CYFLWYNO A 
DARLLEDU RADIO
Mae’r cwrs 
cy� rous yma yn 
rhoi blas ar fod yn 
newyddiadurwr 
darlledu i bobl 
ifanc. Byddant 
yn dysgu sut i roi 
sioe at ei gilydd, 
recordio cyfweliadau 
a rhaglenni nodwedd ac ar ddiwedd y cwrs ‘mynd yn fyw’ a chyfl wyno 
darllediad radio byw. 

Mae gennym o� er cludadwy, ac felly’n gallu cyfl wyno’r cwrs yn unrhyw 
le, yn ogystal â’r defnydd o orsaf radio go iawn (os yw’r cwrs yng 
Nghaerdydd).

PROFIAD BLAENOROL?  Gellir addasu’r cwrs yma i lefel 
cychwynnwr neu ganolradd

HYD: Diwrnod llawn

COST: £750 diwrnod llawn

ACHREDIAD AR GAEL: Lefel Mynediad 3 Agored Cymru: 
3 credyd (�  oedd ychwanegol am hyn)
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PROFIAD BLAENOROL? Dim

HYD: Hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn

COST: £750 diwrnod llawn / £400 hanner diwrnod

ACHREDIAD AR GAEL: Lefel 1 Agored Cymru Creu 
Cynhyrchiad Fideo (�  oedd ychwanegol am hyn)

CHYNHYRCHU 
FIDEO

Dysgu sut i gynllunio, �  lmio a 
golygu fi deo eich hun!

Bydd dysgwyr yn defnyddio’u 
creadigedd i ysgrifennu sgriptiau 
a byrddau stori yn ystod y broses 
rhag-gynhyrchu. Byddant hefyd 
yn meistroli technegau �  lmio a 
chyfarwyddo.

Cawn hefyd ddysgu sut i olygu, 
ychwanegu trac sain a thestun wedi’i 
animeiddio i or� en y �  lm i safon 
bro� esiynol.
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MEISTROLI EICH 
FFOTOGRAFFIAETH
Mae’r cwrs yma yn ymwneud â chymryd lluniau gwell gan ddefnyddio 
� onau clyfar. Bydd dysgwyr yn archwilio gwahanol apiau i weld beth allant 
ei  gynnig a sut i ddefnyddio’u camerâu fel � otogra� ydd pro� esiynol. 
Mae yna nifer o bynciau gellir eu harchwilio gan gynnwys: � otogra�  aeth 
portread, dyddiadur llun, defnyddio goleuadau a chefndiroedd a chymryd 
hunlun per� aith! Bydd pobl ifanc yn dysgu sut i olygu lluniau a thrafod 
rhannu cyfrifol a diogelwch ar-lein. 

PROFIAD BLAENOROL?  Dim

HYD: Hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn

COST: £750 diwrnod llawn / £400 hanner diwrnod

Mae gennym yr opsiwn i ddysgu’r 
cwrs yma gyda chamerâu SLR 
pro� esiynol, yn dibynnu ar lefel y 
dysgwyr.

£750 diwrnod llawn / £400 hanner diwrnod



GWEITHDAI DRYMIO 
AFFRICANAIDD A 
CHREU DRWM

Roedd yn weithdy grêt - diddorol ac ysbrydoledig iawn! 
Roedd y tiwtoriaid yn llawn gwybodaeth, hwyl ac egni. 
Roedd yn bro� ad gwych!

Mae ein gweithdai drymio yn hwyl, rhyngweithiol ac 
addysgiadol. Wrth greu cerddoriaeth mewn grŵp, 
rydym yn gallu cynyddu hyder, annog gwaith tîm, 
hyrwyddo creadigedd a gwella cydsymud.  

Bydd cyfranogwyr yn cael cyfl wyniad i wahanol 
ddrymiau ac o� erynnau taro A� ricanaidd ac yna’n 
dysgu sut i greu cerddoriaeth a rhythmau eu hunain. 
Yn ystod y broses yma, bydd cyfranogwyr yn dysgu 
sut i weithio fel tîm a mynegi eu hunain drwy 
gerddoriaeth

Rydym yn cynnig gweithdy creu drymiau hefyd, ble gall pobl ifanc ddysgu 
sut i wneud drymiau ac o� erynnau taro eu hunain gyda’r deunyddiau 
darparir. Yna bydd y dysgwyr yn cael cyfl e i greu cerddoriaeth a rhythmau 
gyda’r drymiau sydd newydd eu creu a chadw’r o� eryn fel swfenîr.
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